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മുഖവുര. 

[ന തിനി 

ക റ 
മാറാനായപ്പെരുന്നാളുകഥം എന്ന ഈ ചെവുപു 

സ്ലുകം സത്ൃക്രിസ്തീയക്ക് പിശിഷ്യാ സന്വ്വേസ്ത്ര്രഠം അ 

ഭ്ധതാക്കഠംക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും എന്ന് ഞാന് 

വിശ്വസിക്കുന്നു. 

ഈ പുസ്തകം പരിശോധിച്ചു” പയ്ത്യാഛഏങ്ങളായ വൃ 

തൃാസങ്ങം ചെയ്തുതന്ന എന്റെറ മല്പാന് ദിപൃശ്രി എം. 

ററി. ഇട്ടീിരാ കത്തനാർ അവര്കളോടുള്ള എന്െറ കൃത 

ജ്ഞതയെ പ്രത്യേകം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളു ന്നു. 

തൃക്കുന്നത്തു സിമ്മനാരി, 
) എന്നു. ഗ്രന്ഥകത്താവ്. 

--- 7-0, 



ദൈവകൃപയാല് 

അങ്കമാലി കൊച്ചി മെത്രാസന ഇടവകകളുടെ പൌലൃു 
സ്സ് മാര് അത്താനാസ്യോസ് മെത്രാപ്പ്യോലിത്തായില്നിന്ന് 

(മുദ്ര) 
നമ്ര 4 4 

നമ്മുടെ വാത്സല്യവാനായ മുളയിരിക്കല് പൌലൂസ് 
ശെമ്മാശ്ശനു വാഴ്ച. 

പ്രിയനെ; താന് എഴുതിയിട്ടുള്ള :മാറാനായപ്പെരു 
ന്നാളൂകഠം' എന്ന പുസ്തകം നാം വായിച്ചുനോക്കി. ശക്ത്യാ 

നുസരണമുള്ള തന്െറ ഈ പരിശ്രമത്തില് നാം സന്തോ 

ഷിക്കുന്നു. ത്തത്മപോഷഞത്തിനുതകുന്ന മതാചാരങ്ങളെ 

അനുഷ്ടിക്കുന്നതിനാല് ലഭിക്കുന്ന മനഃസംസ്ല്രാരത്തിനും വി 
ശുദ്ധജീപചിതത്തിനും ഉള്ള ഒരു പ്രേരണാശക്തി ഇതുമുലം 

നമ്മുടെ സഭയുട്ടെമക്കഠംക്കുണ്ടായി കാണ്മാന് നാം ആഗ്ര 

ഫിക്കുന്നു. സണ്ഡ്വേസ്്്ം കുട്ടികഠക്ക്' ഇതു് പ്രത്യേകാ 
ര ഉപയോഗപ്രദമാണ്. 

വി: സഭയുടെ ആത്മിയപ്പയോജനത്തിനായി ഇതിലും 

ഉപരിയായ ടരിശ്രമങ്ങറം താ൯ ചെയ്തുകാണ്മാ൯ നാം 

വാഞ്ചരിക്കുകയും തന്നെ ആശിധ്ൃദിക്കുകയും ചെയ്യന്നു. 

സവശക്തനായ ദൈവത്തിന്െറ കൃപയും അനുഗ്രഹ 

ങ്ങളും തന്െറ മേല് സദാ വദ്ധിച്ചിരിക്കുമാററകട്ടെ! 

എന്ന്, 
1092ന്നു 1108 മിഥുനം ] 0-ഠ൦ന൯- 

ആലുവാ തൃക്കുന്നത്തു സിമ്മനാരിയില്നിന്നും 

(ഒപ്പ) 



നി 

നാകു 

മാറാനായപ്പെരുന്നാളകഠം മൂന്നു തരത്തിലായി വിഭാ 

ഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 1. മാറാനായപ്പെരുന്നാളു.കഴം (നമ്മു 

ടെ രക്ഷകനാകുന്ന യേശുമ് ശീഹായുടെ രക്ഷണ്യമായ പെ 

രുന്നാളകറം) 2. മാറാനായപ്പെരുന്നാളുകളുട്രെക്രടെ കണ 

ക്കിടേണ്ടതായ പെരുന്നാളൂകഠം. 9. മാറാനായപ്പെരുന്നാളൂ. 

കംപോലെ ആചരിക്കേണ്ടതായ പെരുന്നാള കഠം. 

മാറാനായപ്പെരുന്നാള കളില് സത്യപിശ്വാസികറം 

പള്ളിയില് ഹാജരായി ദിവൃശ്ൂശ്രുഷകളില് സംബന്ധി 

പ്യാനും ലോകകായ്യങ്ങളില്നിന്നു ഒഴിഞ്ഞ് ആത്മിയകായ്യ 

ങ്ങളില് ഉ ററിരിപ്പാനും പൃമതലക്കാര് ആകുന്നു. 

മാറാനായപ്പെരുന്നാളൂകളുടെക്രടെ കണക്കിടേണ്ടതാ 
യ പെരുന്നാളുകളില് ലൌകികവേലകളില്നിന്നു” വിമുക്ത 

രായി പള്ള് യിലെ ദിവൃശ്ുശ്രുഷകളില് സംബന്ധിക്കുകയും 
അഭ്ധ്യാത്മിയകായ്യങ്ങളില് ഉ ത്സുകരായിരിക്കുകയും ചെയ്യു 

' വാന് നാം നിര്ബന്ധിതരാകുന്നു. 

മാറാനായപ്പെരുന്നാളുകളെപ്പ്യോലെ ആചരിക്കേണ്ട 
തായ പെരുന്നാജുകളില് പള്ളിയില് ഹാജരായി ദിവ്ൃശ്രു 
ശ്രുഷകളില് പങ്കുകൊണ്ടതിന്െറ ശേഷം ലൌകികചേല 
കഠം ചെയ്യുന്നതു കററകരമായിരിക്കയില്ല. ) 

മേല്പ്പുറഞ്ഞ മൂന്നിലേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറാ 
_നായപ്പെരുന്നാളൂ.കഠം ബുധനാഴ്ചചയൊ വെള്ളിയാഴ്ചയൊ ൮ 



മ മാരാനായപ്പെ രുന്നാഭൂ.ക€ം 

ന്നാല് ഭക്ഷണത്തില് നോമ്പില്ലെന്നും എന്നാല് മറ൨ സം 

ഗതികളിലുള്ള വൃതം ലംഘിക്കുവാന് സ്്യായമില്ലെന്നും വി: 

സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നു. 

പരിശ്തദ്ധ ഞായറാഴ്ച ഒന്നാംതരത്തിലുള്ള മാറാനായ 

പ്പെരുന്നാളാകുന്നു എന്നുതു സ്തൃത്തപ്യംതന്നെ. 

ഈ മൂന്നു വിധത്തിലുള്ള പെരുന്നാഭകളെ അതാതി 
നെറ നിയമാനുസരണം ആചരിക്കാത്തവര് ശിക്ഷാര്ഹ 

ന്മാരത്രെ. നി 

[) വചനിപ്പ്. 

നീ ഗാഭംധരിച്ചു” ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും 
അവന്നു” യേശു എന്നു” പേര് വിളിക്കേണം?? 

(ക്കോ: 1] 13): 

ഈ പെരുന്നാഠം കശ്രദൊശ് ഈത്തൊ തൂടങ്ങി നാലാം 

ഞായറാഴയും മീനം 98൨ാംനു-യും ആചരിച്ചുവരുന്നു. ഇ 

തു മാറാനായപ്പെരുന്നാളാകുന്നു. ഈ കര്ത്തൃദിപസം നാം 
ലോകജോലികളില് പ്രവേശിക്കാതെ പള്ളിയില് ഹാജരാ 

യി ദിവൃശശ്രുഷകളില് സംബന്ധിക്കുകയും തആത്മിയകായ്തയ 
ങ്ങളില് ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കുകയും ചെയ്യുവാന് ചുമതല 

ക്കാർ ആകുന്നു. 
ത്യ 

& വി: സഭയുടെ ശുദ്ധികരണം (ഒരുക്കം) എന്നാകുന്നു അത്ഥം. സ 

കല പള്ളിക്രമങ്ങളുടേയും ആരംഭം മ്രദൊശ്ഇയത്തൊ ഞായറാഴ്ച, മുത 

ലാകുന്നു. തുലാമാസം 30-ഠ൦൯-൭യെൊ 31..0ന്ദ-യൊ ഞായറാഴ്ച ആയി 

വന്നാല് ആ ദിവസമൊ അല്ലാത്തപക്ഷം വൃശ്ചികത്തിലെ ആദ്യ ഞായ 

ാഴ്ചയയൊ ക്രദൊശ് ഈത്തൊ ആകുന്നു. 



നനയും ൮, നി പം ല്, ട് 1൦. 

ച 

ി 

' ജനനം 

മീനം 95൨0൧ന- മിക്കവാവം വലിയനോമ്പിലായിരി 

ക്കും. ചിലപ്പ്യോഠം കഷ്ഠാനുഭവാഴ്്യയിലും വരും. കുര്ബാന 

അണപ്പ്പാന് അനുവാദമില്ലാത്ത ദിചസമായിരുന്നാലും അ 

ന്നു പ കുര്ബാന ചൊല്ലി പെരുന്നാഠം ആചരിക്കുവാന് 

വി: സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നു. 

ഗ്രബ്ബിയേല് മാലാഖ വി: കന്യൃകമറിയാമിന്നു പ്രതൃ 
ക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മുടെ രക്ഷക.നാകം മ്ശീഹാതമ്പയരാ൯ അവ 

ളില് പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയാല് ഉ ല്ലാദിപ്പാന് പോകുന്നു 

എന്ന വാത്ത അറിയിച്ചതിനെറ സ്കാരകദിനമായിട്ടാകുന്നു 

വി: സഭ ഈ പെരുന്നാം ആഘോഷിക്കുന്നതു. 

ദൈവപുത്രന് വി: കമ്പ്ൃകയില് അവതാരം ചെയ്യുവാ 

ന് പോകുന്ന വിവരം ഗ്രഹിച്ച ഉടന് അവഠം തന്നെത്താന് 
താ ഷി താ ഞാന് കത്താവിന്െറ ദാസി നിന്െറ വച 

നപ്രകാരം എനിക്കു ഭപിക്കട്ടെ?” എന്നു സമ്മതംപറഞ്ഞ 
- തായി വി: ചേദത്തില് നാം വായിക്കുന്നു. (ക്കോ: 1-8) ഇ 

തില്നിന്നും ദൈവമാതാലവിന്െറ സ്വഭാവഗുണങ്ങളായ 

തൃഹമായ താഴ്ച സ്ഥിരവിശ്വാസം മുതലായവ വെളിപ്പെടു 

നനു. ആത്മീയജീപിതാഭിവൃദ്ധിക്ക് പയ്യാഫ്ുങ്ങളായ ഈ വി 
ശിഷ്കഗു ണങ്ങളെ നമ്മുടെ ജിവിതത്തില് അനുഭവപ്പെടുത്തി 

ഒരു മാതൃകാജീപിതം നയിപ്പാ൯ നാം ശ്രമിക്കണം. 

4. ങോ ൭ 

2. ജനനം. 
യില 

““അവഠം ആദ്യജാതനായ മകനെ പ്രസവിച്ചു” കീററശീലകുംലുഠറി 
വഴിയമ്പലത്തില് അവക്കു സ്ഥലം ഇല്ലായ്മ യാല് പുല്കൂട്ടില് കിടത്തി.” 

(ലൂക്കോ: 2.7) 



4 മാഠാനായപ്പെരുന്നാളകഥം 
നന്ന" 1 

ഈ പെരുന്നാഠം കൊണ്ടാടിവരുന്നതു” ഇരുപത്തി 

അഞ്ചുനോമ്പ) പിടന്ന ദിപസം ആയ ധനു 9595ാ൦ന-യാകു 

ന്നു. ഇതു ഒരു മാറാനായപ്പെരുന്നാഠം അത്രെ. ഈ ക 

ത്തുദിപസം ലോകവേലകളില് പ്രവേശിക്കാതെ പള്ളിയി 
ല്ഹാജരായി ദിവൃശുശ്രുഷകളില് സംബന്ധിക്കുകയും ആ 

ത്മീയകാത്ങ്ങളില് ഉത്സുകരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുവാന് 

നാം കടപ്പെട്ടവരാകുന്ന. 

ആദാമൃപാപംമൂലം മനുഷ്ട്യവഗ്ഗം സാത്താനു അടിമ 
പ്പെട്ട. സാത്താന്െറ അടിമയില് കിടന്നു വലയുന്ന മനു 

ഷ്ലയജാതി।യുടെ രക്ഷ്വാത്ഥം ത്രിത്വത്തില് ഒരുവനാകും പുത്ര 

ന൯തമ്പുരാന് വി: കന്ദൃകയില്നിന്നു മനുഷ്യനായി ജയിച്ചു. 

ഈ മഹാദിനത്തിന്െറ സ്തറാരകമായിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്മു റി 
നോനുു വിടുന്ന ദിവസമാകുന്നു വി: സഭ ഈ പെരുന്നാഠം 

ആഘോഷിക്കുന്നത്. 

ഈ ദിവസത്തെ ശുശ്രുഷകഠം രാത്രിയില് ഒരുമണി 

ക്കശേഷമാകുന്നു നടത്തുന്നതു. ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അ 
ഗ്നിയാകുന്നു (ഏശാ: 99-6.) അഗ്നിയാകുന്നു തന്നെ സദൂശപ്പെ 

ടത്തി തിജ്വാലയുടെ ശുശ്രുഷ നടത്തുന്നു. 

പുത്ര൯തമ്പുരാ൯ തന്െറ മനുഷ്യവതാരത്തിന൯് ശു 

ദ്ധികരിച്ച ഉദരം ഒരു പാവപ്പെട്ട മ സ്കൃകയുടേതായിരുന്നു 
എന്നും രാജാധിരാജവായ തന്െറ ജനനസ്ഥലം മൃഗങ്ങളു. 
ടെ തൊഴുത്തു ആയിരുന്നു എന്നും നാം ഗ്രഹിക്കണം. ക്രി 

സ്ത്രാനി താഴ്ചയുള്ള വന് ആയിരിക്കണം എന്ന് ക്രിസ്തു തനെറ 

ജനനംമുതലെ ൨ ഠിപ്പ്ിക്കുനന. 

-_--ഹട്രാ൦- 

* പ്രാത്ഥനാശുശ്രുഷയല്ലാതെ മറെറാന്നും കാണപ്പെടുന്നില്ല. 



ദുനഹ . 5 

റ ന റം 

(കത്താവിനെറ മാമുദീസാപ്പെരുന്നാഠം) 
ടി തം 

“യേത്തു സ്റ്റാനം ഏററ ഉടനെ വെള്ളത്തില്നിന്നു കരേറി; അപ്പോം 

' ഇതാ സ്വശ്ലം അവന്നതുറന്ന്' ദൈവാത്മാവു പ്രാവപോലെഇറങ്ങി തെറ 

മേല് വരുന്നതു് അവന്(യ്ൃഹാന്നോന് സ്റ്റാപക൯) കുണ്ടു, ?” (മത്താ: 9-10) 

ഈ പെരുന്നാഠം വി: സഭ ആഘോഷിക്കുന്നതു മക 

രം 6-0൦ന൯- ആകുന്നു. ഇതു മാറാനായപ്പെരുന്നാളാകയാരു 

ഈ ദിവസത്തില് ലോകവേലകളില്നിന്നു ഒഴിഞ്ഞു” പള്ളി 

യില് ഹാജരായി ദിവൃശ്ുശ്രുഷകളില് സംബന്ധിക്കുകയും 

ആത്മിയകാത്യങ്ങളില് ഉത്സുക്രായിരിക്കുകയും ചെയ്യുവാ 
൯ സത്ൃവിശ്വാസികഠം നിര്ബന്ധിതരാകുന്നു. 

നമ്മുടെ രക്ഷകനാകം മ് ശിഹാതമ്പയരാന് യൂഹാനോന് 

സ്റ്റാപകനാല് യൂട്ടനാ൯ന്നദിയില് വച്ച്” വി. മാമൂദീസാ 
സ്വികരിച്ചതിനന്െറ സ്കാരകദിനമായിട്ടാകുന്നു വി: സഭ ഈ 

_ പെരുന്നാഠം ആഘോഷിക്കുന്നതു. 
ഈ ദിവസം നമ്മുടെ കത്താവിന്െറ മാമൂദീസായെ 

അനുസ്തരിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശുശ്രുഷയിൽ വെള്ളം വാ 

ന്നുണ്ട്. കുര്ബാന കഴിഞ്ഞു” വാ പ്പെട്ട വെള്ളം ജന 

ങ്ങരം കടിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ള വര് അവരവരുടെ ഭവനങ്ങ 

ളിലേക്കു വാ ഴിന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യന്നു. 

ത്രിത്വത്തില്: ഒരുവനായ പുത്ര൯തന്മുരാ൯ സ്റ്റാനമേ 

ററതില്നിന്നും മാമുദീസായുടെ ആവശ്യകതയെ തെളി 

യിച്ചു. ക്രിസ്താനികഠം മതപരമായ സകല ആചാരനട 
പടികളും നിവ്ൃത്തിപ്പാന് ചുമതലക്കാര് ആകുന്നു എന്ന് ഇ 
തിത്നിന്നം പഠിക്കുന്നു. ഇതു ത്രിത്വം വെളിപ്പെട്ട ദിവ 
സവുമാകുന്നു. 



0 മാറാനായപ്പെരുന്നാടൂക€ം 

൧. മായത്ത്തൊ 

(കത്താവിന്െറ ദൈവാലയപ്രപേശനപ്പെരുന്നാഠം) 
-൭-വയത്രപ്റ---- 

“പൈതലായ യേശുവിനെ അവനെറ മാതാപിതാക്കന്മാര് ന്യായ 

പ്രമാണത്തില് എഴുതപ്പെടിരുന്നപ്രകാരം അവന്നുവേണ്ടി (ബലിഅചപ്ലിക്കു 

വാനായിട്ട്') കൊണ്ടുവന്നു.” (്ൃഭക്കാ: 97) 

വി: സഭ ഈ പെരുന്നാഠം ആഘോഷിക്കുന്നതു കുംഭം 
2_റംനു-- തആകുന്നു. ഇതു" മാറാനായപ്പെരുന്നാളാകുന്നു. 

ഈ കത്തൃദിവസം സത്ൃപിശ്വാസിക൦ം ഭൌമികവേലക 
ളില് ഏപ്പ്െടാതെ പള്ളിയില് ഹാജരായി ദിപൃശുശ്രുഷ 

കളില് സംബന്ധിപ്പാന് ചുമതലക്കാര് ആകുന്നു. 

യേശുവിനെ തനെറ മാതാപിതാക്കന്മാർ യറുശലേം 
ദൈവാലയത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി & മോശൈകമ്യ്ായ 

പ്രമാണപ്പകാരം യഹോവയ്യരായി സമപ്പ്ിച്ചതിന്െറ സ്ത്ര 
രകദിനമായിട്ടാകുന്നു വി: സഭ ഈ പെരുന്നാംം ആഘോ 

ഷിക്കുന്നത്ള്. വൃദ്ധനായ ശെമഖഓാന്െറ ഓമ്മയും ഈ ദിവ 

സത്തില്തന്നെ കഴിക്കുന്നു. 

മ്ശീഹാതമ്പുരാന് നമ്മുടെ രക്ഷയ്യച വേണ്ടി കാഴ്ചചവ 

യ്കപ്പെടുകയും വൃദ്ധനായ ശെമഖഓാനാല് വഹിക്കപ്പെടുകയും 

ചെയ്തു. നാം നമ്മുടെ ആന്തരിയളജങ്ങളില് തന്നെ വാത്സൃ 

ല്ലിച്ചു് വൃദ്ധനായ ശെമരഓാനോടും  ദീഘദശിനിയായ ഹ 

ന്നായോടുംക്രടെ തന്നില് സന്തോഷിച്ചു ആനന്ദിപ്പാന് യോ 

 യിസ്ര്രായേതമക്കളുടെ ഇടയില് മനുഷ്യനിലും മൃഗലീവനിലും ഗാഭം 

താന്നു ജനിക്കുന്ന കടിഞ്ഞൂലിനെ ഒക്കെയും എനിക്ക ശുഭ്ധമാക്കുക (നി 

യമിക്കുക) അതു എനിക്കുള്ളതു.” (പുഠപ്പാ: 19-2) 

4 ലൃ്കോ: മ-90-98) 



ി 

മ൨രൂപം ് 

ഗ്ൃരായിതീരുകയും- തന്െറ മഹത്വപ്രതൃയക്ഷതക്കായി കാ 

 ത്തിരിക്കകയും തന്നെ എതിരേല്ൃംത്തക്കവിധത്തില് വിശു 
ഭ്രായിത്തിരുകയും ചെയ്യുണം. 

ഈ ദിപമ്പത്തില് ഒരു പ്രത്യേകക്രമമുണ്ടു , അതു മല 

ങകരസഭക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. (നടപടിക്രമത്തിലെ കല്പന.) 

൭. മ൨രൂപം. 

(ക്രടാരപ്പെരുന്നാഠം) 

രാ -- 

“ആര ദീവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു” യേതു പത്രോസിനേയും യാക്കൂബി 

നേയും യ്മഹാന്നോനേയുംക്രട്ടി ഒരു ഉയന്ന മലയിലേക്ക് തനിച്ചു കൊണ്ടു 

പോയി അവരുടെ മുമ്പാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു.” (മക്കോ: 9-2) 

വി: ൩൫ ഈ പെരുന്നാഠം കൊണ്ടാടുന്നത്” ചിങ്ങം 

6-00ന- ആകുന്നു. ഇതു ഒരു മാറാനായപ്പെരുന്നാളത്രെ. 

ഈ ദിവസം സത്യപിശ്വാസിക൦ം ലൌകികവേലകളില്നി 

- ന്ന് പിന്മാറി പള്ളിയിലെ ദിവൃശൂശ്രുഷകളില് സംബ 
ന്ധിക്കുകയും ആത്മീയകായ്യങ്ങളില് ഉംപ്പെട്ടിരിക്കുകയും 

ചെയ്യുവാന് വി: സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നു. 

ഈ പെരുന്നാഠം യിഹുദന്മാരും ആചരിച്ചുവന്നു. അ 

വര് ക്രടാരത്തില് വസിച്ചിരുന്നതിന്െറ ഓമ്മയെ സൂചി 
. പ്രിച്ചായിരുന്നു ഈ പെരുന്നാഠം ആഘോഷിപ്പിരുന്നതക്. 

അവരുടെ ആചാരദിവസം തുലാമാസം 10-ാ൦ന- ആകുന്നു. 

നമ്മുടെ കത്താവു' തന്െറ ശിഷ്യയഗണങ്ങളില്നിന്നു 

പത്രോസ്, യാക്ര്കബ്, യൂഹ്മാന്നോന് എന്നിവരെ ക്രട്ടികൊ 

ണ്ടട് താബോര് മലയിലേക്കു പോയി അവരുടെ മുമ്പാകെ രൂ 

പാന്തരപ്പെട്ടതിനെറ സ്കാരകമായിട്ടാകുന്നു വി: സഭ ഈ 
പെരുന്നാഠം ആഘോഷിക്കുന്നത്. 



ി 

൭ മാറാനായല്പെരുന്നാളൂകഴം 

പത്രോസിനേയും യാക്ര്ൂബ്ി നേയും യൂഹാന്നോനേയും 
നമ്മുടെ രക്ഷകനാകും മ് ശഫാതമ്പുരാ൯ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു. 
പോയതുപോലെ നമ്മെ തന്െറ അടുക്കലേക്കു ആകഷിക്ക 
തക്കവിധത്തില് നാം വിശുദ്ധരായിതീരണം. 

ക്രിസ്തൂവി൯ രൂപാന്തരസമയം മരിച്ചവരുടെ പ്രതിനി 
ധിയായി മോശയും ജീവനുള്ള വരുടെ പ്രതിനിധിയായി ഏ 

ലിയായും കാണപ്പെട്ട. രക്ഷകനെറ നിയ്യാണത്തെ സംബ 

ന്ധിപ്പുള്ള ആലോചന ഈ അവസരത്തില് അവരുമായി 

ഉണ്ടായി. ഏലിയായുടെ അഭിപ്പായം മരിക്കണം എന്നും, 
മോശയുടെ അഭിപ്രായം പാതാളത്തില് വന്ന് മരിച്ചവരു 
ടെ ഇടയില് ലേല ചെയ്യണം എന്നും ആയിരുന്നു. 

ദൈവം തന്െറ പര ശ്രുദധന്മാരുടെ ആലോചനകഠം 

സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു ഇതില്നിന്നും നാം പഠിക്കുന്നു. 
൨൭൦ഒ്യഴ്തട 

6. ൭: ൭൭ശ9ന൩, 
ധും 

അവന്െറ മുന്പും പിമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നവര് അട്ടഹസിച്ചു പര 

ഞ്ഞതു. ഉരശാനു, കത്താവിനെഠ നാമത്തില് വരുന്നവന൯ വാ, പ്പെട്ടവ 
നാകുന്ന. നമ്മുടെ പിതാവായ ദാവീദിനെ വരുന്നതായ രാജ്യവും വാ 

൭ പ്പെട്ടതാകുന്നു. ഉയരങ്ങളില് ഉഭശാന. (മക്കോ: 11--9, 10) 

വലിയനോമ്പില് $ “സമിയൊ ഞായറാഴ” കഴിഞ്ഞു 

ന 

വരുന്ന ഞായറാഴ (7-ാംഞായറാഴ)യാകുന്നു വി: സഭ ഈ 

* ഇതു് ഒരു ഏബ്ബായപ്പദമാകുന്നു. പുകഴും സ്തൂതി എന്നീ അത്ഥങ്ങ 

€ം ഇതിന്നുണ്ട് . 

ടു നമ്മുടെ കത്താവു”, ജനനാല്തന്നെ കുരുടനായിരുന്നവനെ സൌ 

ഖ്യമാക്കിയതിനെറ ഓാമ്മ കുഴ്ടിക്കുന്ന ദിവസം, നോമ്പിന്െറ 60-0൦ ഞാ 

ക യറാഴ്ച- 



കുശാന റു 

ളു പെരുന്നാഠം കൊണ്ടാടിവരുന്നതു്. എങ്കിലും സമിയൊ 

ഞായറാഴ്ച് കഴിഞ്ഞുവരുന്ന തിങ്കഠം, ചൊവ്വാ, ബുധന്, വ്യാ 

൭൦ ഈ ടിപസങ്ങളും ഉനശാന് ഷി വി: സഭ 

സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ദിപസങ്ങളില് നടത്തുന്ന പ്രാ 

ത്ഥനകളും ഉ നശാന പ്രാതഥനകഠംതന്നെയാകുന്നു. 

ഈ കത്തൃദിവസത്തില് സത്ൃചിശ്വാസികഠം ലൌകി 

കജോലികളില് ഏപ്പ്െടാതെ പള്ളിയില് ഹാജരായി ദിവ്യ 
ശുശ്രുഷകളില് സംബന്ധി പ്പാന്൯ നിര്ബന്ധിതരാകുന്നു. 

ത്രിസ്ത ഉരറിശ്ശേം ദൈവാലയത്തിലേക്ക് കഴുതമേല് 

കയറി യാത്രചെയ്യുതിന്െറ സ്മാരകദിചസമായിട്ടാകുന്നു വി 
സഭ ഈ പെരുന്നാഠംം ആഘോഷിക്കുന്നത്. 

ഈ ദിചസത്തെ പ്രത്യേകശുശ്രുഷയില് കുരുത്തോല 
ന മ 

വാക ലും രറിശ്ശേംകട്ടികളെ അനുകരിച്ചു ഓലകഠം കയ്യി 

ല്പ്പിടിച്ച് സകലരുംക്രടി പള്ളിക്കു ുറവം നടത്തുന്ന പ്ര 
ദിക്ഷണവും ഉണ്ടു്. വാഗ്ര പ്പട്ട കരുത്തോലകഠം ആവ 

ശൃക്കാര് തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് അനുഗ്രഹത്തിനായി 

കൊണ്ടുപോകുന്നു. 

രക്ഷകന് ഉരറിശ്ശേമിലേക്ക് പ്രപേശിച്ചപ്പോഠം ശി 
_ ശുക്കളം പൈതങ്ങളും തന്നെ എതിരേറവ. അവര് സൈ 
_ത്തിനേറയും ദെക്ലാകളു ടേയും കൊമ്പുകളാല് രക്ഷകനെ . 

മഹത്വപ്പെടുത്തി. തന്െറ രണ്ടാമത്തെ എഴുന്നെള്ളതത്തി 
ല് മഹത്വത്തി൯കൊമ്പുകളെ പിടിച്ചു് തന്നെ എതിരേ 
ല്ാനും തനിക്കു തിപാടുവാനും നാം യോഗ്യരായിത്തിര 
ണം എന്ന് ഇതില്നിന്നും പഠിക്കുന്നു. ൭ 
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7 : പെസഹാ. 
പ-വ്യ്ഷ്ട്- 

::അവര്പോയി തങ്ങളോടു പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടു, പെസഹാ 

ഒരുക്കി?" (ചൂക്കോ: 92-19) 

:4എന്നാല് അവര് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴം യേതു അപ്പുമെടുത്തു് വാ, 

കണ്ടിച്ചു തന്െറ ശിഷ്യന്മാക്കു കൊടുത്തു് അരുളിച്ചെയ്ത: നിങ്ങം വാങ്ങി 

ഭക്ഷിപ്പീ൯, ഇതു” എനെറ ശരീരമാകുന്നു. പിന്നെ പാനപാത്രം എടു 

ത്തു സ്ക്ലോത്രംചെയ്ത്ക് അവക്കു കൊടുത്തു” അരുളിച്ചെയ്തു. വാങ്ങി നിങ്ങറം 

എല്ലാവരും കടിപ്പി൯" മത്താ: 20-20, 2) 

ഈ പെരുന്നാഠം വി: സഭ ആചരിക്കുന്നതു ഉശാന 

ഞായറാഴ്ചകഴിഞ്ഞുവരുന്ന പ്യാഴാഴ്ചയാകുന്നു. ഈ കത്തൃദി 
വസം സത്വവിശ്വാസികഠം ഭൌമീകകാജ്യങ്ങളില് ഏപ്പെെ 
ടാതെ പളളിയിലെ ദിവൃശുശ്രുഷകളില് സംബന്ധിക്കുക 

യും ആത്മപരമായ കായ്യയങ്ങളില് ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കുക 

യും ചെയ്യുവാന് വി: സഭ നിശ്ചയി പ്പിരിക്കുന്നു. 

യഫഹ്ൂദസഭ ഈ പെരുന്നാഠം ആഘോഷിച്ചുപന്നു. മെ 
സ്രേനില്നിന്നുള്ള പുറപ്പാടിന്െറ ഓാമ്മക്കായിട്ടായിരുന്നു 
അവര് ഈ പെരുന്നാഠം ആഘോഷിച്ചിരുന്നത്. 

നമ്മുടെ രക്ഷകനാകും മ് ശീഹാതമ്പ്യരാന്൯ സെഹിയോ 

൯മാളികയില്വച്ചു' അപ്പുവും വിഞ്ഞും എടുത്തു് സ്ക്ോത്രം 

ചെയ്യ്” അവ തന്െറ ശരിരരക്തങ്ങളെന്നു കല്ലിച്ചു തനെറെറ 

ശിഷ്യന്മാരോട് ഭക്ഷിപ്പ്ാനും പാനം ചെയ്യുവാനും അരുളി 

ച്ചെയ്ത്. വി: കുര്ബാന സ്ഥാപിച്ചതിന്െറ ഓമ്മദിവസമാ। 
യിട്ടാകുന്നു വി: സഭ ഈ പെരുന്നാഠം കൊണ്ടാടുന്നത്. 

പ്രധാന മേല്പ്പട്ടക്കാരനൊ മേരുപ്പുട്ടക്കാരൊ ഉള്ള 

സ്ഥലങ്ങളില് കാലുകഴുകല്ശ്ുശ്രുഷ നടത്തുന്നതു് ഈദി 

& ഇതു” ഒരു എബ്ബയായപ്പദമാകുന്നു. സന്തോഷം എന്നത്രെ അത്ഥം. 



മുഴഖവെള്ളിയാഴ്ച, 11 
1 

വസത്തിലാകുന്നു. ഈ ദിവസത്തില്, മ് ശീഹാതമ്പുരാന് 

ഷദ്ട്രോഗിയായ ശെമഒന്െറ ഭവനത്തില്വെച്ചു' ഒരു 

സ്ത്രീയാല് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട. ഈ സംഭവത്തെ അ 

 നുസ്തരിച്ചു് ഈ ദിവസം മുറോന്ക്രദാശ നടത്തുന്ന പതി 

വും ഉണ്ട്. ഈ ദിവസത്തെ കുര്ബാനക്ക കൈക്കസ്തൂരി 
[ 

ഇല്ല. (കഷ്ടാനുഭവാഴ്ടുയില് കൈമുത്തല്, കൈക്കസ തരി 

മുതലായി സമാധാനപരമായ യാതൊരു അനുഷ്ലാനങ്ങളും 

ചെയ്യുന്നില്ല.) ഈ ഭിവസം ആബാലവൃദ്ധം വി: കുര്ബാന 

അനുഭവിക്കുന്നു. 

ക്രിസ്തര തന്െറ സഭയില് ക്രമപ്പെടുത്തിയപ്രകാരം 
സാധുവായ കൈവെവപ്പുള്ള പട്ടക്കാരുടെ കൈകളാല് വാ 

 കരപ്പടന്ന അപ്പവും വീഞ്ഞും സാക്ഷാല് തനെറ തിരുശ 

 രീരരക്തങ്ങളെന്നു സംശയമെന്ദയെ വിശ്വസിച്ചു; അവയെ 

നി 

ല് 

സ്പ 

പാപമോചനത്തിനും നിത്യജീപനുമായി ഭക്ഷിപ്പ് ചാനാം 

. ചെയ്യുവാന് നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 

8. ദുഃഖവെളളിയാഴ്ച. 
(കത്താവിനന്െറ കുരിശുമരണപ്പെരുന്നാറം) 

നി ണി 

“അവിടെ അവര് അവനേയും അവനോടുക്രടെ വേറെ രണ്ടു ആ 
കളേയും, ഒരുത്തനെ അപ്പുറത്തും ഒരുത്തനെ ഇപ്പുറത്തും യേശുവിനെ 

നടുവിലുമായി ര്രൃശിച്ചു. (യോഹ: 19-18) 

വി; സഭ ഈ പെരുന്നാം ആഘോഷിക്കുന്നതു ക 
ഷ്ലാനുഭവാഴ്ചയിലെ വെള്ളിയാഴ്ച യാകുന്നു. ഇതു് മാറാനാ 

 യപ്പെരുന്നാളാകയാല് ഈ ദിവസം ഭലാകവേലകളില് പ്ര 
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വേശിക്കാതെ പള്ളിയില് ഹാജരായി ദിപൃശ്ുശ്രുഷകളില് 

സംബന്ധിപ്പാ൯ വി; സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നു. 
അധമ്മികളും പാപികളൂമായ മനുഷ്യയവഗ്ത്തിനുലേ 

ണ്ടി പി: ത്രിത്വത്തില് ഒരുവനായ പുത്ര൯തമ്പുരാ൯ യഹു 

ദന്മാരാല് ഗോഗുല്ത്താമലയില്വെച്ചു് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട എ 
ന്ന ഭയങ്കരവും രക്ഷണ്യവുമായ ദിനത്തെ അനുസ്തരിച്ചു കൊ 

ണ്ടാടുന്ന ചെരുന്നാളാകുന്നു ഇതു. 

രക്ഷാകരമായ തന്െറ ക്രുശാരോഹണസുചകമായി , 
വി; ഡ്റ്റിബാപന്ദനവിന്െറ ക്രമം ഈ ദിവസത്തില് നടത്തു 
നുണ്ട്. ഈ ദിവസത്തെ ശുശ്രുഷ ഉ.ച്കഴിഞ്ഞു നാലുമ 

ണിവരെ നിണ്ടുനില്ല്യന്നു. 

മനുഷ്ടയസ്റ്റേഹത്തെപ്രതി ദൈവം പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടുത്തി 
യ സ്റ്റേഹം വിസ്തുയനീയംതന്നെ. അതു് നമ്മുടെ സ്വന്ത 
നിതിയാലല്ല, തനെറ കൃപയാല് അത്രെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തു്. 

തന്മൂചം നാം കൃതജ്ഞതയുള്ള വരായി ദൈവത്തെ സ്റ്റേഹി 
പ്യാ൯ ചുമതലക്കാര് ആകുന്നു. ““നിങ്ങഠം എന്നെ സ്റ്റേഹി 

ക്കുന്നു എയില് എന്െറ കല്പനകളെ ആചരിപ്പ്ിന്്? എന്നു 
കള കത്തൃുവചനത്തെ നാം അനുകരിക്കുന്നവരായിത്തീരണം. 

ടടടസറ്ീ കസ്സ്സ്ഡടടട 

ലു ₹ മ 9.” ഉയിപ്പ്: കയ്പ 
താം 

ൃശിക്കപ്പെട്ട നസ്പ്ായനായ യേശുവിനെ നിങ്ങറം അന്വേഷി 

ക്കുന്നു; അവന ഉയിത്തെഴുന്നേറവ.”? (മക്കോ: 10-06) 

വലിയനോന്മു വീടുന്ന ഞായറാഴ്ചയാകുന്നു വി: സഭ 

ഈ പെരുന്നാഠം ആദഘാഷിക്കുന്നതു. ഇതു” ഒരു മാറാ 

നായപ്പ്യെ ന്നാ ആകുന്നു. ഈ കത്തുദിചസത്തില് ഒ 
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കേ ി കളില്നിന്നു വിമുക്തരായി പള്ളിയിലെ ദിപൃശ്ര 

ന 

 ശ്രൂഷകളില് സംബന്ധിപ്പാ൯ നാം പൃുമതലക്കാര് ആകുന്നു. 

നമ്മുടെ രക്ഷകനാകം മാശീഹാതമ്പുരാനെ ദുഷ്ണയഹു 

ഭജനം ശ്രുശിച്ചു. മരിച്ചതിനന്െറ ശേഷം തന്െറ രഹസ്യ 

 ശിഷ്യരായിരുന്ന യൌനസേപ്പ്യം നീക്കോദിമോസ്പാക്രടെ ത 

ന്െറ തിരുമേനിയെ കേത്താനശിലയില് പൊതിഞ്ഞു” പു 

തിയ ഒരു കബറില് അടക്കം ചെയ്തു. ഉയിപല്യം ജിപനുമാ 

കുന്ന മ് ശീഹാതമ്പുരാ൯ മുന്നാ/ദിവസം കബറില്നിന്നും 
ശരീരത്തോടെ ഉയിത്തെഴുന്നേറ൨. തന്െറ മഹത്വവും വി 

സ്തയനിയവുമായ ഉയിത്തെഴുന്നേല്പിന്െറ സ്ത്ാരകമായിട്ടാകു 

ന്നു വി: സഭ ഈ പെരുന്നാഠം കൊണ്ടാടുന്നത്. 

മ് ശീഹാതമ്പുരാന്െറ ഉയിത്തെഴുന്നേല്പി൯ സദ്ദശമാ 
യി ഈ ദിവസം വി: സ്പീബാ ആഘോഷത്തിനെറ ക്രമം ന 

ത്തുന്നു. ഈ ദിവസത്തെ മ്രമം നടത്തുന്നതു” രാത്രി ഒരുമ 
'ണിയ്യുച്ഛശേഷമാകുന്നു. 

ക്രിസ്റ മഹത്വത്തോടെ പാതാളപ്രപേശനം ചെയ്ത് 

അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മാക്കളോട് സുലിശേഷിച്ചു. 

തന്െറ മനുഷ്യാവതാരത്തില് ദ്രഡ്ഥവിശ്വാസമുള്ള വരായി 
തന്െറ പ്രര്യക്ഷതയെ പ്പതീക്ഷി പ്പിരുന്ന ആത്മാക്കളും 

 പ്രത്യേകി പ്പു തന്നില് വിശ്വസിച്ച എല്ലാ ആത്മാക്കളും അ 
ടിമത്വത്തില്നിന്ന് ഉദ്ധാരിക്കപ്പെട്ട. രക്ഷകന്െറ മഹത്വ 

_ ത്തോടുക്രടിയ ഉ യിത്തെഴുന്നേല്ലിനാല് സ്വതന്ത്രരായിത്തി 

നന നാം തന്െറ രണ്ടാമത്തെ വരവില് മഹത്വത്തി൯ 
നിലയി ധരിച്ച് തനറെറ മഹത്വത്തെ കാണ്മാന്തക്കവ 

 ഇ്ണം യോഗ്യന്മാരായിത്തിരുവാന് ത്രമിക്കണം. 



14. മ0റാനായപ്പെരുന്നാളൃക€ം 

10. സ്വഗ്ലാരോഹണം. 

“കുത്താവായ യേത്തു അവരേ; അരുളിച്ചെയ്ത്റശേഷം സ്വഗ്ലത്തിലേ 
ക്ക കരേറി, ദൈവത്തിന്െറ വലതുഭാഗത്തു” ഇരുന്നു.?? (മക്കോ: 10-19) 

വി: സഭ ഈ പെരുന്നാഠം ആചരിക്കുന്നതു് ഉയിപ്പു 

കഴിഞ്ഞു” നാല്പതാംദിവസം പ്യാഴാഴചയാകുന്നു. ഇതു് ഒരു 

മാറാനായപ്പെരുന്നാളാകയാൻ സത്ൃവിശ്വാസിക൦ം ഈ 
ദിപസം ലോകജോലികളെ വെടിഞ്ഞു” പള്ളിയില് ഹാജ 
രായി ദിപൃശുശ്രുഷകളില് സംബന്ധിക്കണമെന്ന് വി; സ 
ഭ പഠിപ്പിക്കുന്നു. 

ക്രിസ്തു ഉയിത്തെഴുന്നേററ ശേഷം നാല്ലതുദിലസം ഭ 
മിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു. നാല്ലതാംദിവസം താന് തന്െറ ശി 
ഷ്യയന്മാര് കാഞ്മൈ. സ്വശ്രൂത്തിലേക്കു കരേറി. അത്തഭൂതജന 
കവും രക്ഷണ്യവുമായ ഈ കരേററത്തിനെറ ഓാമ്മദിവസ 

മായിട്ടാകുന്നു വി:സഭ ഈ പെരുന്നാഠം ആഘോഷിക്കുന്നതു. 

വി: മദ്ബഹായില് മ് നൊത്തോയിന്മേല് നാട്ടിയിരി 

ക്കുന്ന കുരിശ്, തന്െറ സ്വശ്ലാരോഹണസുചകമായി വി: 
കുര൪ബാനസമയത്തു്' “ബസ് മല്ക്കോ'യുടെശേഷം എടുത്തു 
പ്രാത്ഥനയോടുക്രടെ ആഘോഷിച്ചു മാററിപയ്യൂന്നതിനു 
കള ശുശ്രുഷ ഈ ദിവസം നടത്തുന്നു. 

ക്രിസ്ത് ഇപ്പ്യോഠം പിതാവിന്െറ മുമ്പാകെ തന്െറ 

ബലിയുടെരക്താ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കുവേണ്ടി മാഭധ്യ 

സ്ഥം വഹിക്കുന്നു. നാം നന്ദിയുള്ള വരായി നമ്മുടെ നിരൂ 

പണകളെ ലോകത്തിനടുത്ത വൃത്ഥവിചാരങ്ങളില്നിന്ന് 

സ്വഗ്ീ കായ്യങ്ങളിലേക്ക്' ഉയത്തുവാന് കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു 

എന്ന് ഇതില്നിന്നും പഠിക്കുന്നു. 

ടം. പി... 
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വെന്തിക്കൊസ്ഥി 10 

11. .. പെന്തിക്കൊസഥി. 

ച :ചെന്തിക്കൊസ്ഥിനാ€ം വന്നപ്പോഠം എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്തു 

ക്രടിയിരുന്നു. എല്ലാവരും പരിശുഭ്ധാത്മാവുനിരഞ്ഞവരായി ആത്മാവു 

സംസാരിപ്പാന് അവക്കു നല്ലിയപ്രകാരം പല ഭാഷകളില് സംസരരിപ്പാ 

൯ തുടങ്ങി.” (നടപ്പു: 2-1-4) 

ഉയില്പ്യുകഴിഞ്ഞു അ൯പതാംദിവസംഞായറാഴഴ കൊ 

ണ്ടാടടന്ന പെരുന്നാളാകുന്നു ഇതു്. ഈ കത്തുദിവസം സ 

തൃവിശ്വാസികഠം ലൌകികജോലികളില് പ്രവേശിക്കാ 

തെ പള്ളിയില് ഹാജരായി ദിവ്ൃശുശ്രുഷകളില് സംബ 

ന്ധിപ്പാ൯ നിര്ബന്ധിതരാകുന്നു. 

യഹ്ുദസഭയും ഈ പെരുന്നാഠം ആഘോഷിച്ചുവന്നു. 
സീനായിപവതത്തില്വച്ചു് സ്ക്ായപ്രമാണം നല്പ്പെട്ടതി 
ന്െറ ഓാമ്മക്കായിട്ടായിരുന്ന അവർ ഈ പെരുന്നാഠം കൊ 

ണ്ടാടി വന്നത്. അവരുടെ ആചാരദിവസം മിഥുനം 
3_00ന൯- ആകുന്നു. 

രക്ഷകനെറ വാശത്തത്തി൯പ്രകാരം ശിഷ്യന്മാരുടെ 

മേല് പരിശുദ്ധാത്മാവു ഇറങ്ങിയതിന്െറ സ്കാരകമായിട്ടാ 
കുന്നു പരിശുദ്ധസഭ ഈ പെരുന്നാഠം ആഘോഷിക്കുന്നത്. 

ത്രിത്വാരാധനയുടെ പ്രത്യേക ശുശ്രുഷ ഈ ദിവസ 

ത്തില് നടത്തിവരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മദാനത്തിന്നായി പി 
താവിന്െറയും പുത്രന്െറയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്െറയും 

തിരുസന്നിധിയില് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ശുശ്രുഷ കഴിക്കു 
നനു. ഈ ശുശ്രുഷയ്യം 

പറഞ്ഞുവരുന്നു. 

മുട്ടകുത്തലിന്െറ ക്രമം?” എന്നും 

പാന തിനി 

& ഇതു ഒരു ഗ്രേക്കുപദമാകുന്നു. അന്പതാംദിവസം എന്നാകുന്നു 
അത്ഥം, 



10 മാറാനായപ്പെരുന്നാഭൃകം 

സ്വഗ്ലാരോഹണശേഷാ 1 0ഠംദിവസമാണ് പരിശു 

ദ്രാത്മാവിനെ അയച്ചത്. ഒ൯പതു ദിവസങ്ങളും വി: മാ 
ലാഖമാരടെ ഓരോ സഭകളിലും താന് താമസിച്ചതായി 

പറയപ്പെടുന്നു. ് ) 

വി: ൮ഹാ നാവ ശ്ലീഹന്മാല്ടെമേല് 

ഇറങ്ങി അവരില് ഓരോരു൨നന്െറമേല് ആവസിച്ചു. അവ 

൪ വി; വൃഹാകൊണ്ടു നിറഞ്ഞു” പലപല ഭാഷകളില് മ്ശീ 

ഹായെക്കുറിച്ചു' സധൈയ്യം പ്രസംഗിച്ചു. ഇപ്രകാരം നാം 

വി” വൃഹായില് ശക്തിപ്പെട്ട് തനെറ തി മനാമത്തെ മഹ 

ത്വപ്പെടുത്തുവാ൯ ശക്തരായിത്തിരണം. 

----ടടറഞഅആ്തിര്ാ.---ും- -- 

12. മാര് പത്രോസ് പൌലയസ് ശ്രീഹ 
ന്മാരുടെ ഓമ്മ. 

40-ന് 

ദൈവവചനം നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചവരായ നിങ്ങളുടെ ഭര 

ണക്കാരെ ഓത്തുകൊഠംവീന്.? (എബ്രാ: 19-77) 

വി: സദ ഈ പെരുന്നാഠം ആഘോഷിക്കുന്നത് മിഥു 

നം 29-0൨ന- ആകുന്നു. ഇതു് മാറാനായപ്പെരുന്നാളൂകള 

ടെക്രടെ കണക്കിടപ്പെടുന്നു. ഈ ദിവസത്തില് സത്യ്യവി 

ശ്വാസികഠം ലൌകികവേലകളില്നിന്നു ഒഴിഞ്ഞു” പള്ളി 

യില് ഹാജരായി ദിവൃശ്ുശ്രുഷകളില് സംബന്ധിപ്പാന് നി 
ര്ബന്ധിതരാകുന്നു. 

ക്രിസ്തീയസഭക്കുവേണ്ടി ക്രുരനായ നിീറോന്കൈസരി 

നാല് വധിക്കപ്പെട്ടവരായ മാര് പത്രോസ് പൌലൃസ് ശ്രി 
ഫന്മാരുടെ മരണദിപസത്തെ അനുസ്തരിപ്പു് കൊണ്ടാടുന്ന 
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ം പൊരുന്നാളാകുന്നു ഇതു്. ശ്ലീഹാനോനയു വിടുന്നതു” ഈ ദി 

മാര പത്രോസുശ്ശീഹ തലകീഴായി തുക്പ്പടുകയും 

മാര് പൌലോസുശ്ല്ലീഹാ വാളാല് കെല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 
_ “ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ നിങ്ങഠം ഭയപ്പെടേണ്ട; ആ 

ത്മാവിനെ കൊല്ലുചാന് അവക്ക്” കഴിയുകയില്ല; എന്നാല് 
ആത്മാവിനേയും ശരീരത്തേഴയും അഗ്നിനരകത്തില് നശി 

 പ്പിപ്പും൯ കഴിയുന്നലനെ പ്രത്യേകിച്ചു് ഭയപ്പെടുവിന്? (മ റ 

ി 

| 

ത്താ: 10-28) എന്ന വേദവാഷ്യാനുസരണം ഇവര് ലോക 

_ ജീവിതത്തെ തൃണവല്ഗണിച്ചു ക്രിസ്തരവിനുവേണ്ടി മരണ 

ത്തോളം പോരാടി മോക്ഷാറ്ഠന്മാരായിത്തിന്ന. 

തആകയാരു പരമാനന്ദകരമായ നിത്യജീവനെ അവ 

കാശിപ്പാന് നന്മക്കെതിരായി ലന്നുക്രടടന്ന സകല ദോഷ 
ങ്ങളേയും നമ്മുടെ ശരിരം മരണത്തിന്നേല്ലിച്ചുകൊടുത്തട്ടും 

ജയിച്ചു ക്രിസ്തൂവിന് സഹോദരത്വത്തിന്നും പിതാവാംഭദൈ 

വത്തിനെറ പുത്രത്വത്തിന്നും നാം യോഗ്യരായിത്തിരണം. 

13. & ദുക്റോനൊ. 
-വ്ര൫:0൧-- 

“ദൈവവചനം നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചവരായ നിങ്ങളുടെ ഭര 
_ണക്കാരെ നിങ്ങരം ഓത്തുകൊംവീന്൯.”? (എബ്ബാ: 19-17) 

കക്കിടകം 3-0ന൯ു- ആകുന്നു ഈ പെരുന്നാഠം തആആ 

ഘോഷിച്ചു വരുന്നതു്. ഇതു് ഒരു മാറാനായടപ്പുയന്നാഠം 

* ഈ പദത്തിനെഠ അത്ഥം ഓാമ്മ എന്നാകുന്നു. 
ി പ്ര 



19 മാറാനായപ്പെരുന്നാള്ലകം . 

പോലെ കണക്കിടപ്പെടുന്നു. ഈ ദിവസത്തില് പള്ളിയി 

ല് ഹാജരായി ദിപൃശ്ുശ്രുഷകളില് സംബന്ധിച്ചതിന്െ . 
ശേഷ്യ്ജീനകികവേലകഠം ചെയ്യുന്നതു്” കുററകരമായിരി 

ക്കയില്ല. 

ഇന്ഡ്യയുടെ സുചിശേഷകനായ മാര് തോമാഗ്ലീഹാ 

യെ മൈലാപ്പൂരിയില് വപ്പ് ഒ ഹിന്ദു കുന്തംകൊണ്ടു കു 

ത്തൃകയും തന്മൂലം താന് കത്താവില് നിദ്രപ്രാപിക്കുകയും 
ചെയ്തു. തന്െറ മൃതശരീരം മൈലാപ്പൂരിയില് കലമീിനാ 

നഗരത്തിന്നരികെ ചിഹ്നമലയില് അടക്കപ്പെട്ട. ക്രിസ്താ 

ബൂം 380-ലൊ 8385-ലൊ പരി ശുദ്ധ ശഗ്ല്രീഹായുടെ തിരുശേ 
ഷിപ്പുകളെ ൭റഹഫായില് തന്െറ നാമത്തില് പണിയപ്പെ 

ട്ടുള്ള ഭ്ര്രാസനപളളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ 

അടക്കംചെയ്തു. തിരുശേഷിപ്പു കൊണ്ടുപോയി അവിടെ 

അടക്കംചെയ്തുതിനെറ സ്കാരകമായിട്ടാകുന്ന ഈ പെരുന്നാ 

ം നാം കക്ടെകം 3-ഠ൦നു- ആചരിക്കുന്നത്. 

കുന്തംകൊണ്ട് കുത്തുകൊണ്ട ദിവസമായ ധനു 18-ഠംനു- 
യും, മരില്പ ദിനമായ ധനു 2 1-ാംനു-യും പെരുന്നാളായി 

ആചരിക്കന്നെവരും ഉണ്ട്. 

മാര്തോമാഗ്ലീഹാ മുഖാന്തിരം സത്യപിശ്വാസത്തെ- 

ക്രിസ്തുനാമത്തെ ഇന്ഡ്യയാക്കാരായ നാം അറിഞ്ഞു. പരി 
ശൃദ്ധനൊ ക്രിസ്തൂന്നാമത്തിനുവേണ്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. സത്യചി 
ശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ സുവിശേഷകനെ നാം അനു 

കരിച്ച് മരണത്തോളം സഹിക്കുന്നവരായിത്തിരുകയും ന 

മ്മുടെ മാശ്ദശിയായ പരിശുദ്ധന്െറ മദ്യയസ്ഥപ്രാത്ഥന 

യെ അഭ്ൃത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം. 

ഹി സ്സ 



ൽ 

ലു 

1 %& 

ക് 
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14. ദൈവമാതാവിനെറ വാങ്ങിപ്പ്. 

എനെ കത്താവിന്െറ അമ്മ എന്െൌെ അട്ടുക്കല് വരുവാന് (ഈയ 

കൂപ) ഏനിയ്ക്ക് എവിടെനിന്നുണ്ടായി.? (ലൂക്കോ: 1-43) 

പതിനഞ്ചുനോമ്പ്യ വിടുന്ന ദിവസമായ ചിങ്ങം 

ലം 15-ാഠന൯- ആകുന്നു വി: സഭ ഈ പെരുന്നാഠം ആഘോഷി 

ലം ക്കുന്നത്. ഇതു് മാറാനായപ്പെരുന്നുളകളുടെക്രടെ കനെ 
 ക്കിടപ്പെടുന്നു. ഈ ദീവസത്തില് സരത്യലിശ്വാസികഠം 
_ ലൌകികവലേലകളില് ൭ഠംപ്പെടാതെ പള്ളിയില് ഹാജരാ 

യി ദിവൃശൂശ്രുഷകളില് സംബന്ധിപ്പാന് നിര്ബന്ധിത 

 രത്രെ. 

ലം ദൈവമാതാവിനന്െറ ദേഹവിയോഗദിനത്തെ അനു 
സ്തരിച്ച കൊണ്ടാടുന്ന പെരുന്നാളാകുന്നു ഇതു്. മകരം 

ക 15൨ാംനു-യും ഇടവം 18-ാ൦നു-യും ദൈവമാതാവിന്െറ 
 ഓമ്മ വി: സഭയില് കഴി പ്ൃവരുന്നു. 

ന ക 
റ] ക 

ച പ് ത്സ ൦ പനി വ. ന് 

റി 

ളി” ന് 
ക് ദൈവമാതാവ് കൊത്തിനെനഗരത്തിലെ കല്യാണ 

വിരുന്നില് വിഞ്ഞു കുറവായതു അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്െറ 

പുത്രനെ അതു ഗ്രഹിപ്പിച്ച് അതിന് പരിഹാരം വരുത്തി 
ല് യൃത്രായി വി: വേദത്തില് നാം വായിക്കുന്നു. (യോഹ: 9, 1-10 
, 1 ാസിക്യായ മാതാവു” അവളടെ മക്കളാകുന്ന നമ്മുടെ 

കുറവുകളെ പരിഹരിപ്പാ൯ സദാ ജാഗരൂകയായിരിക്കുന്നു. 

അതിനാല് ദൈവമാതാവിന്െറ മദ്ധൃയസ്ഥപ്രാത്റന മനുഷ്യ 
കുലത്തിനു ഉപകാരപ്രദമായതുതന്നെ. അതിനാല് നാം 

കാടു" 

_ & മകരം 10-0ം൦ന൯ൂ- വിത്തുകളെ.പ്രതി ദൈവമാതാവിന്െറ മ്മ. 
1 ഇടവം 1] _0ന്നേ- കതിരുകളെ പ്രതി ദൈവമാതാവിന്െറ ഓാമ്മ. 

% 
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15, വി; സിബാചെരുന്നാറേം. ടെ വ ം 
ന ങ്ര്ത- 

രൃശ് എന്ന വചനം നശിച്ചുപോകുന്നവക്ക് ഭോഷത്വവും രക്ഷ 
പെട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കൊ ദൈവശക്തിയും ആകുന്നു” ?. (1 കോരി: 1-16) 

& കന്നി 14. ഠംനു- ആകുന്നു വി; സഭ ഈ പെരുന്നാ 
ഠം ആചരിക്കുന്നത്. ഇത്ത് ഒരു മാറാനായപ്പെരുന്നാഠം 
ആകുന്നു. ഈ കത്തൃദിപസ്ത്തില് നാം ലോകജോലികളി 
ല് ഏപ്പ്െടാതെ പള്ളിയില് ഹാജരായി ദിധൃശുശ്രുഷക 
ളില് സംബന്ധിക്കണം. 

നമ്മുടെ രക്ഷകനെറ കുരിശിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതി 
നായി ” കസ്ത്ന്തിനോസ്സ്റരാജാവ്് തന്െറ മാതാവായഫേലേ 
നിയെ നിയോഗിച്ചു, ഹേലേനി ക്രിസ്താബ്ദം 3206-ല് ഉത 
റിശ്ശരേമിരല് എത്തി ക്രിസ്തുവിന്െറ ക്രശിനെകുറിച്ചുതിരക്കം 
നടത്തി. തല്ഫലമായി യീഹുദൊ എന്ന ഒരു മനുഷ്യയനി 
ന്നിന്നും കുരിശു കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഗ്രഹിപ്പാ൯ സാധിച്ചു. 
കിള ച്പനോക്കിയപ്പ്യോറം മൂന്നു കരിശുകഠം കാണുകയും, അ 
തുഭൂുതത്താല് കത്താവിന്െറ കുരിശു തിരിച്ചറിയപ്പെടക്യും 
ചെയ്യു. ഹേലേനി ആഘോഷത്തോടെ കുരിശു കസ്തന്തി 
നിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. ഇതിന്െറ ഓാമ്മയ്യ്യായിട്ടാകുന്നു. 
വി: സഭ. ഈ പെരുന്നാറം ആചരിക്കുന്നത്. 

ആകാശത്തില് കാണപ്പെട്ട പി: സ്റ്റീബായുടെ ആട 
യാളത്താല് കുസ്തന്തിനോസ്റസ്റരാജാവു് ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചതു. 
പോലെ നമ്മുടെ ശത്രുക്ക മായ സാത്താനെയും സൈ്യയങ്ങ, 

ളെയും വി: സ്റ്റീബാമൂലം നാം ജയിക്കുന്നു എന്ന് ഇതില്ന്നി 

നും പഠിക്കുന്നു. 

4 വി: സ്റ്ീബാ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടതു് കുന്നി 189-ഠ൯- ആകുന്നു. ആകു 
യാല് ചിലര് കന്നി 13-0ംനു- ഇര പെരുന്നാഠം ആചരിക്കുന്നു. വി: സ 

ഭ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്” 14-൦നു- ആചരിക്കണമെന്നാകുന്നു. അതിനാ 

ല് 13-0൦ നു- ആചരിക്കുന്നവരും 14-ഠംന൯ു- ആചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 


